
t]

S zegedi Német Nemzetis égi Ö nkormtúnyzat

Selbstverwaltung der Deutschen Nationalitrjt in Szeged
t6]2I Szeged, Osztrővsz7q 6.

www. sze gedinemetek. hu

JEGYZŐKÖXYV

Készült a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban SZ.N.Ö.) 202I.II.20,-án 10:00

órakor tartott üléséről.
Helye: Szeged, 672I Osztróvszky u. 6

Jelen vannak, a mellékelt jelenléti ív szerint:
o Korom Alexandra - SZ.N.Ö elnök
o Farkasné Wéber Zsuzsanna- SZ.N.Ö. alelnök
o Tenkné Auer Zsuzsaí7na_ SZ.N.Ö képviselő

Levezető elnök: Korom Alexandra (SZ.N.Ö elnök)

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Szegedi Német Nemzetiségi
Önkormányzattagtraí I00 % arányban megjelentek, így aziléshatározatképes. A napirendi pontokat
és előterjesztésüket korábban mát a testiilet tagai megkapták, a megadott hatáÁdőig egy további
napirendi pont javaslat érkezettFarkasné Wéber Zsuzsannaképviselőtől. A SZNÖ előzetesen felvette
a kapcsolatot a Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkorményzat alelnökével, akivel november I7-én
egyeztető találkozőt szervezett. A taláIkoző sikeres és eredmónyes volt, amely alapján az
önkormányzatok kölcsönösen segítik egymás tevékenységét és együttműködési megállapodást
kötrrének. A képviselő javasolja, hogy testi.ilet határozzon együttmiiködósi megállapodás
elkészítésétől. Az elnök a javaslatot a napirendi pontok közé felvette.

A levezető elnök megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, ismerteti abeérkezett javaslattal
kiegészített napirendi pontokat, igy ti7 előzetesen meghívóban elküldött, valamint a beérkezett
napirendek elfogadására kóri fel a képviselő testíiletet, az alábbiak szerint:
Napirend:

1. napirendi pottt 2l2Loktóber végén és november hónapban megvalósult önkormányzati
programok, tevékenységek szakmai és pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Korom Alexandra
Előterjesztés: Az elnök beszámolój a az ol<tőber végi és novemberben megvalósult programokról

2. napirendi pont: Önkormányzati képviselői tiszteletdíjak, valamint a Német Egyesület
vezetősége díjazása a német őszi-téli kulturális programok megszervezése kapcsán
megbízási j ogviszony keretében
Előterjesztő: Korom Alexandra
Előterjesztés: 2020.él,ben a I7l2020. (09.02.) valamint 3Il2020. (11.10.) számű SZNÖ
hatátozatokalapjáttaz önkormányzati képviselőkegész éves munkájuk honoráIásáratíszteletdíjat
kapnak. A Nómet Egyesület vezetősége részére javaslom az őszí -téli programok
megszervezésének megbízásijogviszony keretében bruttó 58.000 Ftl fő dijazásban részesíteni.
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3. Napiendi pont: Deutscher Kalender 2022 megrendelése
Előterjesztő: Korom Alexandra
Előterjesztő: Lehetőségvan az éves kalendáriumok megrendelésére 990 Ftldb + postaköltség

áron megrendelni. Javaslom 2 péIdány megvételét.

4. Napirendi pont: SZMJV Közgyű|ése2022.I. félévi munkatervének összeá||ításáravonatkozó
j avaslatok megbeszélése
Előterjesztő : Korom Alexandra
Előterj esztés : Javaslatok megbes zéIése

5. Napirendi pont: Guillamue német nemzetiségi névadással kapcsolatos megkeresés
Előterj esztő : Korom Alexandra
Előterjesztés: Az elnök beszámolója az önkormányzathoz érkezett névadási és anyakönyvezési
megkeres é s sel kapcsolatb an

6. Napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése a Bácsbokodi Német Nemzetisógi
Önkormányzatta|

7. Előterjesztő: Farkasné Wéber Zsuzsanrn
Előterjesztés: Az előzetes kapcsolatfelvétel és a sikeres tárgyalás alapján egytittműködési
megállapodás megkötésének javaslata

8. napirendi pont: Egyéb (határozatot nem igénylő)

3 igen, 0 brtőzkodás, 0 nem szavazattal az alábbíhatározat született:

30 l 202t. (1 1.20.) sz.SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete jegyzőkönyv vezetésére Farkasné \iléber
Zsuzsanna alelnököt, hitelesítésére Tenkné Auer Zsuzsanna képviselőt vá|asztja meg) az
ismertetett napirendi pontokat és előterjesztéseket elfogadja.

Az 1. napirendi pont a202l.október végén és november hónapban megvalósult önkormányzatí
programok, tevékenységek szakmai és pénzügyi beszámolója keretében a levezető elnök előadja,
hogy a kialakult járványügyi helyzethez ígazodva eredményes hónapot zárt a szegedi német közösség,
lehetőség nyílt a szaksrni kapcsolatok elmélyítésére, újak kialakítására. Az SZ.N.O. alábbi
programokat valósította meg, melyek költségei számlával ígazoltan elszámolásra kerültek:

202I.oktőber 22-énmegrendezésre került nagy sikerrel a Mi, svábok könyvbemutató a Nemzetiségek
Hál;;á*lan. A könyvbemutató alkalmával az SZNÖ elnöke beszélgetett Bihari ZollJtánnal a könyv
szerzőjéveL A könyvállomány bővítése céljából a Mi, svábok átdolgozott kiadásból is vásárolt kettő
példányt, valamint pogácsák kerültek kínáIásra. A felmerülő költségek (pogácsa 10.000 Ft, könyv
24.000 Ft) számla ellenében kiegyenlítésre kerültek.
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Az elnök továbbá előadla, hogy Zl2Loktóber 23-án megrendezésre került Nemesnádudvaron a

Nemesnádudvari Német Nemzetisógi Hagyoményőrző Együttes 70 éves jubileumi ünnepsége, amelyre
az SZNÖ meghívást kapott. A delegáció kiktildetési költsége (Nemesnádudvar-Szeged |2.283-Ft)
kiküldetési rendelvény ellenében kifizetésre került.

2\2l.oktőber 24-én az önkormányzat képviselő testtilete és a Német Egyesület titkára részt vett a
Hajóson megrendezésre került a Bács -Kiskun megyei Nómet Nemzetiségi Kulturnap és a Bács-
Kiskun megyei Németségért 202I kittintetés átadásán, valamint a Bács-Kiskun megyei Német
Önkormányzatok Szövetsége fennállásanak Z1.évijubileumi ünnepségén. A delegáció Hajós-Szeged
útiköltsége ( 10.593 Ft) kiktildetési rendelvény ellenében elszámolásra került.

202I.L0.30.-31. között a Baján elkezdődött a Magyarországí Német Pedagógiai és Módszertani
Központ 60 órás Német Nóptáncoktatói képzése Helmut Heil vezetésével. Atáncképzésen a korábbi
tervek szerint, csak az önkormányzat elnöke vesz részt, a német nemzetiségi óvodapedagógus nem
tudta vállalni egyéb okok miatt a részvételt. A táncképzés alkalmáva| a résztvevők óvodás, valamint
kisiskolás gyermekek részére táncoktatási módszertant, német nemzetiségi táncokat, énekeket
sajátítanak el. A továbbképzés helye: VrXÁUr Baja, Duna u. 33. A további képzési időpontok
várbatőan: 2022.0I.29-30, 02.19-20. A táncképzés során lehetőség volt a Magyarországi Nómet
Nóptánchagyományok Ápobsa Alapitvány kiadásaban magyaTországi német néptánc és ének zenei
CD-k vásárlásfua. A levezető elnök előadja, hogy élt aCD vásárlási lehetőséggel, hiszen a későbbi
nóptáncoktatói kópzés, programok, egyéb közösségi rendezvónyek alkalmával ezek kiváló autentikus
hátt&zenei anyagot nffitanak. A 19 darab CD ára összesen 38.000 Forintba került, arnely az
Alapítvány áItaIkiáI|itott számla alapján átíalásra került. A Cd-k az önkormányzatkönfiárának
állománybővítését is szolgálja. A táncképzésen résztvevő önkormányzatítagútiköltsége (Baja-Szeged
IL24I Ft), valamint egy éjszaka száIlás (4000 Ft) az VnqÁMr Kollégiumában is az önkormányzat
által kiktildetési rendelvény, valamint számla ellenében kifizetésre került.

202I.|1.05-én alevezető elnök eLőadla,hogy kapcsolatfelvétel céljából ellátogatott a Német Egyesület
títkáráva| közösen a Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesülethez. A kapcsolatfelvétel
eredményes volt, a jövőben a szegedi programokra szeretné az őnkormányzat az egyesúletet meghívni,
A levezető elnök Hajós-Szeged útiköltsége (11.079 F0 kiküldetési rendelvény formájában
elszámolásra került.

A levezető elnök előadla, hogy a német önkormányzat képviselőtesnilete ahagyományokhoz híven
Halottak Napja alkalmából 202L11.10.-én a szegedi német közösség nevében megkoszoriata a
Bevárosi temetőben a hősi halált halt német katonák síremlékét. A megemlékezés alkalmával
lehelyezett koszorura a szegedi német közösség felirat és a német trikolor is felhelyezesére került. A
koszorú szémIájánakköltsége (5000 Ft) számla ellenében elszámolásra került.

Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, novernber ll-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik
Magyarországon, a magyarországi nómetek egylk kiemelet őszi iinnepe. 202I.11.10.-én a német
önkormányzat megemlékezett a Márton napi szokásokról. A kihelyezett program helyszíne a HBH
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Etterem volt. A tradicionális Márton napi program számlája (34.460 Ft) elszámolásra került.

2021.novembet lZ,-én továbbá részt vett az SZNÖ képviselő testtilete aMagyarországí Németek

C s ongrád M e gyei E gyesül et áIta| szew ezett Má.rton Nap i rende zv ény en.

Az első napirendi pont keretében továbbá Tenkné Auer Zs,tlzsanna előadla,hogy 202t.11.18-án

képviselte az önkormányzatot aTarján Nómet Kéttannyelvű Általános Iskola Márton napi óvodás

csalogató műsorán. A műsor nagyon szítvonalas volt. Tenké a napirendi pont keretében továbbá

elmondja, hogy november 24-éttrésztvesz szintén az iskolában megrendezésre kerülő német nyelvű

versmondó versenyen, amelyre az önkormányzat által felajínlott 5.000 Forintos könyvutalványt

SZNÖ szám|ár a me gvásárolj a.

A levezető elnök a napirendi pont keretében előadja, hogy a novembet 25-retewezett könyvbemutató
a jálrványngyi helyzetre való tekintettel, az előadők kérésére elmarad. Yárhatőan megrendezésre 2022
tavaszám kerül sor.

A rendezvényeken való részvétel, valamint a programok megszervezése a német szervezetek egymás
közötti szakmai és baráti kapcsolatának építéséhez,valamint a szegedi német közösség identitásának
erősítéséhez, közös sé g építéshez járu| hozzá.

A levezető elnök megáIlapítja, hogy a közgyúIés határozatképes, további hozzászólás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kóri fel a képviselő testiiletet a2l2l.október végén és

november hónapban megvalósult önkormányzatí programok, tevékenységek szakmai és pénzügyi
beszámolój a első napirendi pont vonatk ozásában.
3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az aláhbthatározat született:

3tl2021,. (11.20.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete az ismertetett számokkal elfogadja
202t.október végén és november hónapban megvalósult önkormányzati programok,
tevékenységek szakmai és pénzügyi beszámolóját. A rendezvények, programok során felmerülő
költségek szám|a, valamint kiküldetési rendelvény ellenében elszámolásra kerültek.

A 2. napirendi pont keretében az Önkormányzatí képviselői tiszteletdíjak, valamint a Német
Egyesület vezetősége díjazása a nómet őszi-téli kulturális programok megszervezése kapcsán
megbízási jogviszony keretében a levezető elnök e\őadja, hogy javasolja a 2020.é.vben a 1712020.

(09.02.) valamint 3Il2020. (11.10.) számí SZNÖ határozatokalaplán az önkormányzati képviselők
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egész éves munkájuk honoráIására tiszteletdíjban részesüljenek, valamint a Német Egyesület

vezetőségét (Balogh Imréné, Koromné Tóth Katalin, Ivhász Istvánné) az téli programok

megszervezésének okán megbízási jogviszony keretében bruttó 58.000 Ftl fő dijazásban rószesíteni.

A3Il2020 (11.10) SZ.N.Ö, határozat alapjána Szegedi Német Nemzetiségi ÖnkormányzatképviselŐ

testtilete a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormínyzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Szerkezeti és MűködésiSzabáIyzat VII. fqezet 5. pont, valamint aNek. tv. (új)109-112. §. értelmében

a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére a Sz.N.Ö. és a német nemzetiségi

közösség érdekében kifejtett egész éves munkájuk honorálására, a mandátumuk lejártáig, illetve annak

visszavonásáig óvi egyszen, év végén, egy összegben kifizetésre kerülő tiszteletdtlat áIlapított meg.

A tiszteletdij aÁnya és mértéke a testiiletben betöltött feladatkörök, valamint a Nek. tv. (Új) 109. §.-a

alapján oszlik meg. A képviselő testiilet a tiszteletdíjak összegét az alábbiak szerint fogadja el:

Számfejtési időszak (tárgyév) 01.01.-11.30. Mindenkori elnök bruttó 161.850. Ftléy, mindenkori

alelnök bruttó 138.127 Ft/év mindenkori harmadik képviselő tag bruttó 48.555 Ft/óv. A tiszteletdíjak

kifizetését és bérszámfejtését a SZMJV Kőzgazdaságilrodá$avégzi, aszámfejtett tiszteletdíj, valamint

az aztterhelő adók átutal ásárőI minden év (tárgyév) november 30-ig gondoskodik a képvisetők által

megadott bankszámlaszámra, valamint hatályos NAV számlaszátrnokra. A 3Il2020 (11.10) határozat

alapján az önkormátlyzat felkéri a SZMJV Polg.Hiv. Kőzgazdasági kodáját, hogy készítse eI az

önkormányhati képviselők tiszteletdtlának számfejtését.

A levezető elnök továbbá előadja, hogy a I7l2020. (09.02.) határozat alapján a Szegedi Német

Nemzetiségi Önkormányzat testtilete egyhangúan elfogadta, a szegedi német közösség mindenkori

programjainak, rendezvényeinek megvalósításban közreműködő szemólyeknek megbízási jogviszony

keretében alkalmankéntmegbízási díjat megállapításátt., Amegbízott személyekkel alkalmi megbizási

szerződést köt az adott programra, rcndezvényte vonatkozólag. Erre a céIra elkíilönít óvi bruttó

300.000 Forintot a pénzőgyi keretből, amely a programok, rendezvények, valamint a programba

bevont személyek számának fiiggvényében módosíthatő. A megbízási szerződés számfejtését a

SZMJV Közgazdasági Iroda végzi, a megbízási díjak kifizetése előre egyeztetett módon banki

átutalással vagy készp énzes kifizetéssel történik. A megbizási szerződést a felek a jegyzőkönyv 1 , sz.

melléklete a\apján kötik meg. A levezető elnök előadja, hogy a Német Egyesület vezetősége a

202I.évben is kimagaslóan szervezte a német közösségi rendezvényeket, programokat. A 1712020.

(09.02.) Sz.N.Ö. határozat alapján megbízza 202I.II.20.-202I.11.30 -ig terjedő időszakca az

egyesületi vezetőség ( Balogh Imréné, Koromné Tóth Katalin, Juhász Istvánné) tagait a202I.éví
őszi,téli adventi programok megszervezésével, fejenként bruttó 58.000 Forint megbízási díj ellenóben.

Atestület tagai egyetértenekmindkettő javaslattal. Egyuttal a3ll2020 (11.10)határozatalapjénaz
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önkormányzat felkóri a SZMIV Polg.Hiv. Közgazdaságilrodáját, hogy készítse el a Német Egyesület

vezetőségének megbízási jogviszonyból keletkezett megbizási dijanak számfejtését.

A levezető elnök megállapitja, hogy a kőzgyűlés hatálrozatképes, további hozzászőIás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testíiletet az Önkormányzati
képviselői tiszteletdíjak, valamint a Német Egyesület vezetősége díjazása a német őszi-téIi kulturális
programok megszervezóse kapcsánmegbizási jogviszony keretóben napirendi pont vonatkozásában.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbihatározat született:

3212021. (11.20.) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A 31t2020 (11.10) határozat atapján a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő
testülete a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szerkezeti és Működési SzabályzatYll. fejezet 5. ponto valamint a Nek. tv. (új)109-112.

§. értelmében a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére a Sz.N.Ö. és a

német nemzetiségi közösség érdekében kifejtett egész éves munkájuk honorálására, a

mandátumuk lejártáigo illetve annak visszavonásáig évi egyszeri, év végén, egy összegben

kifizetésre kerülő tiszteletdíj at á||apított meg. A tiszteletdíj aránya és mértéke a testületben

betöltött feladatkörök, valamint a Nek. tv. (úi) 109. §.-a alapján oszlik meg. A képviselő testület

a tiszteletdíjak összegét az alábbiak szerint fogadja el: Számfejtési időszak (tárgyév) 01.01.-

11.30. Mindenkori elnök bruttó 161.850. Ftlév, mindenkori alelnök bruttó 138.727 Ftlév
mindenkori harmadik képüselő tag bruttó 48.555 Ft/év. A tiszteletdíjak kifizetését és

bérszámfejtését a SZMJV Kőzgazdasági lrodája végzi, a számfejtett tiszteletdíj, valamint az azt
terhelő adók átutalásáról minden év (tárgyév) november 30-ig gondoskodik a képviselők által
megadott bankszámlaszámra, valamint hatályos NAV szám|aszámokra. A 3112020 (11.10)

határozat alapján a Sz.N.Ö. fetkéri a SZMJV Polg.Hiv. Kőzgazdaságilrodáját, hogy készítse el

az Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzatíképviselők tiszteletdíj ának2l2L évre vonatkozó
számfejtését.

I1  ' l,fr\íív,
.1 ,üu&,A_§.j.. ,[-u.lt.".Ű t"Za u*.
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3312021,. (11.20.) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

^ 
1712020. (09.02.) határozat alapján a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete

egyhangúan elfogadta, a szegedi német közösség mindenkori programjainak, rendezvényeinek

megvalósításban közreműködő személyeknek megbízási jogviszony keretében alkalmanként
megbízási díjat megállapítását. A megbízott személyekkel alkalmi megbízásí szerződést kőt az

adott programrao rendezvényre vonatkozőlag. Erre a cétra elkülönít évi bruttó 300.000 Forintot
a pénzügyi keretből, amely a programok, rendezvények, valamint a programba bevont

személyek számának függvényében módosíthatő. Amegbizási szerződés számfejtését a SZMJV
Kőzgazdasági Iroda végzi, amegbízási díjak kiíizetése e|őre egyeztetett módon banki átutalással

vagy készpénzes kifizetéssel történik. A megblzási szerződést a felek a jegyzőkönyv 1. sz.
melléklete alapján kötik meg. Az Sz.N.Ö. a Német Egyesület vezetőségének tagiait (Balogh

Imréné, Koromné Tóth Katalino Juhász Istvánné) megbízza 2021.11.20-2021.1,1.30 -ig terjedő
időszakra a 2021.évi meg§zervezésével, fejenkónt bruttó 58.000

Forínt megbízási díj ellenében. atapján a Sz.N.Ö. felkéri a SZMJV
Polg.Hiv. Kőzgazd,asági Irodáj át, hogy készítse el a Német Egyesület vezetőségének megbízási
j o gviszonyb ól keletkezett megbízási díj számfej tését. x wí-

A 3. napirendi pont keretében Deutscher Ka|end,er 2022 megrendelése keretében

lehetőség vafl a Neue Zeit,lng éves német nemzetiségi naptáqának megrendelésére,

példányt javasol megrendelni az Sz.N.Ö. számára. A kalendárium ára br.990 Ftl
átutalással kerüI kiegyenlítésre.

A levezető elnök megállapitja, hogy a kőzgyúIés határozatképes, további hozzászőIás, javaslat a
napirendi ponthoz nem érkezett, igy szavazásra kéri fel a képviselő testtiletet a Deutscher Kalender
2022 megrendelése napirendi pont vonatk ozásában.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szav azattal az alábbi határ ozat született :

34l202l,. (1120.) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete megrendel kettő példányt a Deutscher
Kalender 2022 éves naptárból, br.990 Ftl darabáron. A szám|a átutalással kerül kiegyenlítésre.

:^víQ*{L-. áá
Korom Alexandra

elnök
Farkasné wéber zsuzsanna

jk.vezetőjk. hitelesítő
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A 4. napirendi pont a SZMJV Közgyűtése 2022. I. fólévi munkatervének Összeál|Ítására

vonatkozó javastatolr megbeszélése keretében az a\e|nőkelőadja,hogy a Szeged MegYei Jogú Város

önkormányz atáo,ak szewezeti ós működé si szabá|yzab érte\mében a szewezet munkatervének

elkészítéséhez Szeged nemzetiségi önkormátyzatai javaslatot tehetnek. A 2022, L félévi

munkaterv hez javaslatokat212l.november 2í-ígIehetbenyűjtani. A levezető elnÖk felkéri a kéPviselŐ

testtiletet a munkatervhez esetleges javaslatok összeállítását. Az SZ.N.Ö. kéPviselŐ testtilete

megvitatta a 1ehetőség et és aztátgondolva a Szegedi Német Nemzetiségi ÖnkormánYzatirevében nem

kíván élni a munkaterv-j avaslati lehetőséggel,

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyúIés határozatképes, további hozzászŐIás, javaslat a

napirendi ponthoz ,r"Á ert"ritt, így sravazááíakéri fel a képviselő testtiletet a SZMJV KÖzgYŰlése

2022.I. félévi munkatervének össze állitására vonatkozó javaslatok megbeszélÓse napirendi pont

vonatkozásában.

3 i gen, 0 tartózko dás, 0 nem szav azattal az alábbí batár ozat született :

35t2021. (11.20.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatának szervezeti és műkÖdési szabá|Yzata értelmében

a szeryezet munkatervének elkészítéséhez Szeged nemzetiségi ÖnkormánYzatai javaslatot

tehetnek. A2022.I. félévi munkatervhez javaslatokat 202l.november 26-ig lehet benyújtani. Az

SZ.N.ö. képviselő testülete a lehetőség megvitatását követően, aztátgondolva akként határozotto

hogy a Szegedi Német Nemzetiségi Önkorm ányzatnevében nem kíván élni a Szeged MegYei Jogú

v,1ros önkormányzatának2lz2.I. félévi munkaterv-javaslati lehetőségével.

Az. 5. napirendi pont a Guillaume német nemzetiségi névadással kapcsolatos megkeresés

napirendi pontkeretében az alelnök e\őadja, hogy érdekképviseleti megkeresés érkezett az

önkormányz athoz. Az anyakönyvezési törvény értelmében, amennyiben nemzetiségi nevet kíván adni

a szülő a gyermekének, úgy a helyi nemzetiségi önkormányzaínak nyilatkoznia kell, hogY a név

szerepel az adottnemzetiség utónévkönyvében. A megkeresést benyújtó hÖlgy erre hivatkozvakérte

az önkorm ányzatot,hogy a megszületett gyermeknek állítsuk ki a nyilatkozatot- A kérést kÖvetően az

önkormányzat testtilete megvizsgálta, hogy tyllatkozat alapját képző Guillaume név szerePel -e a

Magyarországi Németek országos önkormtnyzata(továbbiakban:LDU) áItalttYllvántartott és kiadott

Magyarors záginémetutónevek je gyzékében. AvizsgáIat eredmónyeként arra amegállaPitásra jutott,

hogy a név jelenleg nem szerepel az ltőnevek között. A bajai Regionális hodával egYeztetve a

kére|mező személy számáraaz alábbí javaslatot aüa A Guillaume nevet

w (
! í \5 Ilí t il^*'r',,, §'*,,,,,.fu rrryr* "W*lr, -Axx,cr_**Q:,,

Tenkné Aue{ Zsuzsanna Korom Alexandra
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Farkasné wéber zsuzsanna
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kérelmezőnek azLDIJ számára Mo-i németek utőnévjegyzékébe névbejegyzési kérelmet sziikséges

kiildenie. Az LDU elnökségi ülése és annak határozata alapján, amennyiben a név bejegyzésre kerÜl,

jogosult a SZ.N.Ö. a név német nemzetiségiigazolásánktáIlítani. A kérelmezőbőIggyel a kapcsolatot

az önkorm ény zat tartsa,

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, további bozzászŐIás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselŐ testtiletet a Guillamue német

nemzetiségi névadással kapcsolatos megkeresés napirendi pont vonatkozásában.

3 igen, 0 tartőzkoőás, 0 nem szavazattal az a|ábbihatározat született:

361202l. (1t.20) sz. SZ.N.Ö.
HATAROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Guillaume név, mint német nemzetiségi név

hasznátatának anyakönyvezési nyilatkozatával kapcsolatban úgy határoz,hogy amennyiben a

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöksége a nevet, mint magyarországi

német nemzetiségi nevet elfogadja és a Magyarországi Német Utónevek Jegyzékébe a névet

bejegyzi, azt követően minden további nélkül kiállítja az anyakönyvezési névhasználat

nyilatkozatot a kérelmező fe|é.

A 6. napirendi pont Együttműködési megállapodás megkötése a Bácsbokodi Német Nemzetiségi

Önkormányzatta| keretében Farkasné Wéber Zsuzsaképviselő előadja,hogy2021.november I7-én

Szegeden az SZNÖ képviselői és a Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban

BNNQ) alelnöke ta\áIkozott és a lehetséges jövőbeni együttműködésrŐl tárgyalt. AtaláIkoző sikeres

és eredményes volt, kölcsönösen előzetesen megegyeztek aruől, hogy a jövőben egymás programjait,

tevékenységét segítik. Ennek kapcsán a képviselő javasolja, hogy az SZNÖ BNNÖ-vel

együttműködési megállapodást kössön. A testiilet egyetórt a javaslattal. Az együttműkÖdési

megállapodás tervezet a jegyzőkönyv 3.sz. meliékletét képez|

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűIés határozaképes, további hozzászÓlás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testtiletet az Bácsbokodi Német

N emz eti sé gi Önkorm ány zattal nap irendi pont v onatko zás áb an.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazaítal az alábbíhatározat született:

fq-"t-*] h.A***.P,.... w,,,aufr*
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A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat a mai nappal úgy határoz,hogy együttműködési

megállapodást köt a Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a kulturáIis és

nemzetiség_politikai együttműködés elősegítése, hatékonyságának növelése terén, ennek

érdekében az SZNÖ az alábbiakat vállalja: szakmai egyeztetések, tanácskozások, kulturális és

oktatási együttműködés, programokon való részvételo közös rendezvények szervezése, egymás

rendezvényeinek látogatása, fellépések biztosítása, műsorszewezés, közös pá|yázatok

benyújtása.

A 7.napirendi pont Egyéb keretében Farkasné Wéber Zsuzsaképviselő elmondja, hogy elkészültek

a szegedi német közösség logőját ábránolőkíhizők, A kitúzők költsége 17.000 Forint volt, ami számla

ellenében kiegyenlítésre került. A kíűzők hozzájárulnak a nómet nemzetiségi identitás

megerősítéséhez.

A levezető elnök megáIlapítja, hogy a közgyűIés határozatképes, további hozzászólás, javaslat a

napirendi ponthoz nem érkezett, i1y szavazástakéri fel a képviselő testíiletet azEgyéb napirendi pont

vonatkozásában.

3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbihatározat született:

3812021. (11.20) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja Farkasné \iléber Zsuzsanna képviselő

beszámolój át a szegedi német közösség identitását erősítő kitűzők elkészítésével kapcsolatban. A
kitűzők költsége számla ellenében kiegyenlítésre kerültek.

Egyéb hozzászőIás nem érkezett, j avaslat, így alevezető elnök megköszönte
A képviselők az ülést követőena képviselőtársaknak az ilést 11.30

távoztak,

nli]
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].sz.melléklet
Iktatószám:

Megbízó megnevezése" címe:

Törzskönlvi azonosító :

Kormányzati funkció megnevezése és száma:

MEGBÍZÁSr SZERZÓDES

Megbízott adatai:
Név:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:
Lakóhely:
Adóazonosító je|:
TAJ száma:
Főfoglalkozású
munkahelye
megnevezéseocíme:

Megbízási szerződés, mely egyrészről a fent megnevezett szerv mint megbíző, másrészről o mint megbízott
között a mai napon a következő feltételekkeljön létre.
1. A megbízó megbizza a megnevezettet (ellátandó feladat megnevezése) , amelyért a felek forint
díjazásban állapodnak meg.
2. A megbízoít a megbízást a megbíző utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles teljesíteni. A kapott
utasításoktól nem térhet el.
3. A megbízás napjával kezdődik és napjáig érvényes.

4. A megbízoiI a megbizást személyesen köteles teljesíteni.
5. E szerződés megkötéséhez engedély nem szíikséges. A létrejött jogviszonyrrak a 3. pontban foglaltaktól eltérő
megsziintetése,továbbáaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkori rendelkezósek, valamint a Polgári
Törvénykönyv az kányadő.
6. A megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel tarsadalombiztosítási jogviszony jön létre, a megbizol1
nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett.

7. A késedelmes bejelentésből származő, esetleges jogalap nélkiil felvett dijazást a megbízott köteles visszafizetni.

Kelt:Szeged, . napján.

Ph.

megbízott

tt/t3

megbíző
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MEG LrrAPoDÁS

Mely létrejött egyrészt a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Korom Alexandra elnök,

székhelye: 672í Szeged, Osáróvszky u.6 ),

másrészt a Bácsbokodi Német Nemzetíségi Önkormányzat (képviseli: Végbné Kanyó Annamária,

székhelye: 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyt István utca 80.)

között az alulirott napon és helyen az alábbiak szerint:

1./ A Nemzetiségi Önkormányzatok vállalják, hogy kölcsönösen segítik egyrnást a német nemzetiségj.ez

tartoző gyermekek nevelése, oktatása, a német nyelvoktatás, valamint a }ulturális és nemzetiség-politikai

együttműködés elősegítése, hatékonyságának növelése terén.

2./ A Nemzetiségi Önkornrányzatok az 1./ pontban nreghatározottak érdekében az alábbiakat vállalják:

- szakmai egyeztetések, tanácskozások,

- kulturális és oktatási együtünűködés,
_ programokon való részvétel, közös rendezvények szervezése, egymás rendezvényeinek látogatása,

fellépések biztosítása, műsorszervezés,

- közös pályázatok benyújtása.

A Nemzetiségi Önkormányzatok a jelen megállapodásthatározatlan időre kötik. A megállapodás tartalma

közös akarattal bővíthető, módosítható.

Jelen megállapodás kettő példányban készült, melyet a Nemzetiségi Önkormányzatok - mint akaratukkal

mindenben mege gyezőt - aláírásukkal megerősítenek.

Szeged,202I Bácsbokod, 2021,. december

SZNÖ elnök NNÖ elnök
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